
1



2

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Üsküdar / İstanbul

“Sanatın Çırak Hali”
Yayın Sorumlusu

M.Besim MÜFTÜOĞLU

Yayın Koordinatörü
Mehmet BUDAK, Salih Nurettin ÇEVİK

Küratör
Hakan DAĞLI

Grafik Tasarım
Ahmet GÜRLEN

Bu katalog, 24 Mart 2016 - 10 Nisan 2016 tarihleri arasında
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen

“Sanatın Çırak Hali”
başlıklı sergi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmıştır.

1. Baskı
Mart 2016, İstanbul

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: XXXX
Küçükçekmece Belediyesi

Kültür Yayınları

Baskı ve Cilt
Forart Basımevi www.forartajans.com

www.kucukcekmece.bel.tr
44 44 360



3



4

Geleceğin Ustaları
Temel Karadeniz

4



5

Sanat ve kültür yaşamında oldukça köklü bir geçmişe sahip bu topraklar 
bugüne değin dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri oldu. 
Geleneksel Sanatlarımız bu coğrafyada derin bir sanat birikimine sahiptir. 
Bu değerin bilincinde olan ve bunu yaşatmak isteyen Küçükçekmece 
Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi 3 yıl içerisinde yapmış olduğu 
projeler ile önemli bir merkez haline gelmiştir. Öğrencilerimizin ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda derece alarak başarı kazanmaları bizi ayrıca 
sevindirmektedir.

Akademimiz, danışman hocalarımızın kendi adlarına özel atölyelerinde 
usta-çırak modeli ile eğitimlerine devam ederken, akademik bir yapı 
özelliği göstermektedir. Akademik bir disipline sahip olması düşüncesi ile 
2013 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile işbirliğine 
gitmiştir. Geleneksel sanatlar alanında ilk defa bu tip bir modelin öncüsü 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Geleneksel sanatlar alanında ilk defa bu tip bir modelin öncüsü olmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Kültür sanat tarihimizde yüzyıllar boyunca 
değerli sanat ve zanaat ehlinin yetişmesinde usta-çırak geleneği önemli 
bir rol oynamıştır. Geleneksel sanatlar, yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi 
ile bizlere kadar ulaştı. Geleneğe göre ustalar tüm bildiklerini çıraklarına 
aktardılar, çıraklar ise kendi zamanlarının ruhunu yakalayarak sanat 
eserlerine yenilik kattılar. Böylece çağlar süren bir devinim sayesinde 
sanat, insan yaşamının merkezinde oldu. Sadece sanat değil; aslen tüm 
meslekler, ustadan çırağa aktarılan bilgiler sayesinde zenginleşip değer 
kazanmıştır.

Sergide öğrencilerimizin almış oldukları eğitim süresince hummalı bir 
sanat çalışması yürüterek “Sanatın Çırak Hali” adlı sergiyi hazırlamışlardır. 
Tecrübelerinin artması ile artık bir öğrenci sergisinin üzerine çıkan eserlerin 
görsel bir şölene dönüştüğünü görmekteyiz. Sergi hazırlığı boyunca 
emek veren kıymetli hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederek yeni 
projelerde buluşmayı temenni ediyorum.
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Gelenekten Geleceğe
Hüsrev Subaşı
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Geleneksel sanatlara ilgi duyarak profesyonel eğitim almak isteyen 
öğrenci adaylarına temel ve teknik eğitim sunmayı amaçlayan Geleneksel 
Sanatlar Akademisi’nin eğitim faaliyetleri, Küçükçekmece Belediyesi’nin 
sunduğu imkânlar çerçevesinde başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Klasik sanat kültürümüzün halk kitlelerine aktarılması alanında kendine 
has bir tarz, bir model olma yolunda başarı ile yürümekte olan Geleneksel 
Sanatlar Akademisine, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi olarak Belediye Başkanlığı ile kurumumuz arasında 
imzalanan protokol doğrultusunda akademik desteğimizi sürdürmekteyiz.

Usta-Çırak ilişkisi çerçevesinde akademik bir duruş sergileyerek disiplinli 
ve kaliteli bir şekilde devam eden eğitimlerimizin geldiği noktayı da 
ifade edecek olan bu sergi, öğrencilerimizin almış oldukları eğitimin 
bir meyvesi olarak da görülebilir. Şüphesiz gelinen bu noktanın perde 
arkasında çok değerli danışman hocalarımız ve eğitmen arkadaşlarımız 
ile Belediye adına hizmetlerin organizasyonu ve yönetiminde görev alan 
her kademeden dostlarımızın büyük ve fedâkârane emekleri vardır.

Üç yıl içinde geldiğimiz noktaya bakarak ifade etmek isterim ki, bu güzel 
yuvada Geleneksel Sanatlar alanında sanat ve estetik hassasiyeti güçlü, 
araştıran, geliştiren, geçmiş azîm birikimin de çağın da farkında pek çok 
sanatçı adayı yetişecektir. Buna samimi olarak inanıyor ve böylesine 
kutsal bir çalışma için yola çıkarken akademik bir desteğe ihtiyaç 
hissetmesiyle İstanbul’da neredeyse tek örnek olan Küçükçekmece 
Belediyesini Sayın Başkan’ın şahsında kutluyor, bu güzel şehrin kültür ve 
sanat hayatına başarılı katkılarının devamını diliyorum. Çünkü biliyorum 
ki, kültür ve sanat gibi zor alanlarda akademik ehliyeti öne çıkarmak 
demek zamanı, imkânı ve enerjiyi boşa harcamamak demektir.

Bu duygu ve düşünceler içinde Fakültemizde “Sanatın Çırak Hali” adıyla 
açılan sergide çalışmaları teşhir edilen sevgili öğrencilerimizi ve eğitim 
kadrosunu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

9



10

Akademi
Geleneksel sanatlar, yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi ile bizlere kadar 
ulaştı. Geleneğe göre ustalar tüm bildiklerini çıraklarına aktardılar, 
çıraklar ise kendi zamanlarının ruhunu yakalayarak sanat eserlerine 
yenilik kattılar. Böylece çağlar süren bir devinim sayesinde sanat, insan 
yaşamının merkezinde oldu. Sadece sanat değil; aslen tüm meslekler, 
ustadan çırağa aktarılan bilgiler sayesinde zenginleşip değer kazandı.

Bu değerin bilincinde olan ve bunu yaşatmak isteyen Küçükçekmece 
Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, usta-çırak ilişkisine yeni bir 
bakış açısı getirmektedir.

Akademimiz usta-çırak modeli ile eğitimlerine devam ederken, bunun 
yanında akademik bir yapıya da sahip olmasıyla, kendine has bir çizgi 
ortaya koymaktadır. Bu düşünce ile 2013 yılından itibaren Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi ile işbirliğine gitmiştir. Geleneksel sanatlar 
alanında ilk defa bu tip bir modeli uygulamasıyla da alanında tek olma 
özelliği göstermektedir.

Kendi alanında ustalaşmış isimlerin, geleneksel sanata gönül vermiş 
öğrencilerle buluştuğu Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar 
Akademisi, eğitim süresince, hummalı bir sanat çalışması yürütmektedir.

Akademide verilen derslerimiz;

Hat (Sülüs), Hat (Talik), Tezhip, Minyatür, Ebru, Cilt, Çini, Katı’, Bilimsel 
Bitki Resmi, Kâğıt Konservasyonu, Temel Sanat Eğitimi, Kaligrafi, Desen 
Tasarımı, Karakalem Desen çizimi,  Osmanlıca, Arapça.
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Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitim veren üstat ve hocalarımız;

Hat sanatında Davut BEKTAŞ, Tahsin KURT, Ahmet KOÇAK; Tezhip 
sanatında Semih İRTEŞ, Sevgi İRTEŞ YOLDAŞ; Minyatür sanatında Taner 
ALAKUŞ, Emine NAVRUZ; Ebru sanatında Alparslan BABAOĞLU, Uğur 
TAŞATAN, Meryem UÇAR; Cilt sanatında İslam SEÇEN, Betül ORAL; 
Katı‘ sanatında Dürdane ÜNVER, Ersin YILDIZHAN; Çini sanatında 
Latife AKTAN ÖZEL, Nazan ILGAZ; Kağıt Konservasyonunda Saadet 
GAZİ; Bilimsel Bitki Resminde Hülya KORKMAZ, Elif ŞİRİN; Temel 
Sanat Eğitiminde Erkan NEZİR; Desen Tasarımında Hasan TÜRKMEN; 
Karakalem Desen Çiziminde Ayşe VATANSEVER; Osmanlıca dersinde 
Nevzat KAYA ve Arapça dersinde Hassan Ally HASSAN 

Eğitimin yanı sıra, her ay düzenli olarak yapılan Geleneksel Sanat 
Sohbetleri programında Uğur DERMAN, Muhittin SERİN, Selçuk 
MÜLAYİM, Çiçek DERMAN, Nusret ÇAM, Sadettin ÖKTEN, Turan 
KOÇ gibi ustalar farklı konularda sohbet programı gerçekleştirmişlerdir.  
Ustalarla Atölye Sohbetleri programında ise danışman hocalarımız farklı 
konularda sohbet programı gerçekleştirmişlerdir. Yapmış olduğumuz 
bu programlar ile sadece uygulamada değil, teoride de sanat eğitimleri 
sürdürülmektedir. Alan çalışmaları sayesinde de geleneksel kültür birikimi 
ve derinliği ile ele alınmaktadır. Küçükçekmece ilçesindeki gençlere 
yönelik yapmış olduğumuz Gençlerle Geleneksel Sanat Buluşmaları 
adlı programımız ile yeni yeteneklere fırsat verilmektedir. Her ay düzenli 
olarak yapılan “Ehl-i Makam” adlı program ile dinleyicilere müzik ziyafeti 
sunulmaktadır.

Eğitim, söyleşi ve müzik programlarının yanında yıl içerisinde çeşitli sergi 
projelerini hayata geçirerek geleneksel sanatlar alanında aktif bir rol 
üstlenmektedir. 2013 yılından itibaren 1905 başvuru değerlendirmeye 
alınarak 405 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştır. Hali hazırda 
18 Branş, 33 gurup ve 405 öğrenci ile eğitimlere devam etmektedir.
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, gelenekten 
geleceğe kuracağı köprünün taşlarını sanat, estetik ve bilgi ile örmektedir.
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Tezhip Sanatı
Semih İrteş
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Geleneksel süsleme sanatlarımızın çok yaygın bir kolu olan tezhip, 
Arapça’da “altınlama” anlamında “zeheb” kelimesinden gelen bir 
süsleme tekniğidir.

Erken örneklerini yazma kitap sanatındaki Kur’an, dua daha 
sonra bilim ve edebî kitaplarda görmek mümkündür. Türk tezhip 
sanatçısının yüzyıllar içerisinde farklı üslûplarda geliştirdiği en 
mükemmel tezhipleri dinî kitaplar için yaptığı kuşkusuz bilinen bir 
gerçektir. Çalışmalarını ve gelişmelerini devlet himayesinde saraya 
bağlı nakkaşhanelerde sürdüren bu sanatkârlar “müzehhip” adı 
altında anılırlar.

12. ve 13. yüzyıllarda yapılan tezhiplerdeki tasarımlar Rumi motifi 
ağırlıklı asimetrik düzendedir. Kısmen Hatayi motifinin de yer aldığı 
kompozisyonlar çok sade bir biçim ihtiva eder. Bu yüzyılın sevilen 
başka bir motif türü ise kenar pervazlarda kullanılan “zencerek”tir. 
XIII. yüzyılda kitap sanatına artan yoğun ilgi Konya tezhibinin 
gelişmesini sağlamıştır. XIV. yüzyılda kitap sanatının koruyuculuğunu 
Karamanoğulları ve Germiyan beyleri yapmışlardır.

Türk müzehhipleri XV. yy. başlarında etkinliklerini Osmanlı sultanlarının 
koruyuculuğunda Bursa’da sürdürür. Yapılan tasarımlarda fevkalade 
incelmiş Rumi ve Hatayi motifleri çok zengin bir biçimde izlenir. 
Kompozisyonun gelişme gösterdiği bu yüzyılda Doğu okullarının 
etkileri (Bağdat, Tebriz, Herat) hissedilir. 

XV. yy. ortalarından sonra Fatih Sultan Mehmet himayesinde kurulan 
saray nakkaşhanesi Osmanlı sarayına özgü Türk tezhip üslûbunu 
oluşturmaya başlamıştır. Özellikle bilim ve sanatla ilgili kitapların 
tezhiplerinin yapıldığı yeni sayfa düzenleri izlenir. Bu dönemin saray 
“nakkaşbaşı”sı Özbek asıllı Türk olan Baba Nakkaş’tır.

15. yy. sonu ile 16. yy. başına rastlayan Bayezid döneminde sayfa 
tezhipleri çok zengin süslemelidir. Zeminde lacivertin egemenliği 
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altın ile dengelenmiş işçilik aşırı derecede incelmiştir. Bu devirde 
ağırlığı Kur’an-ı Kerim tezhipleri çeker.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarından itibaren bütün 
süsleme üslûplarındaki yenilikler dikkati çeker. Bu devre içinde Saz 
üslûbunun tasarımcısı Şahkulu, saray başnakkaşıdır. Onun öğrencisi 
olan Karamemi, Osmanlı süsleme sanatının gelmiş geçmiş en önemli 
sanatçılarından biri olarak dikkati çeker.

Şahkulu ve Karamemi’nin meydana getirdiği üslûplar ve yetiştirdiği 
öğrencilerle Osmanlı tezhip sanatı 16. yy. ortalarında doruk noktasına 
ulaşır. Türk tezhibinin en müstesna örneklerinden biri de Karahisari 
Kur’an’ındaki desenlerdir. Üslûp, teknik ve çeşitlilik açısından Osmanlı 
süsleme sanatının bir repertuvarı sayılan bu Kur’an’daki tezhipler 
akıl almaz bir incelikle Karamemi nakkaşhanesinin mahsulüdür.

XVII. yy. boyunca Türk tezhibinin ustaca olanları genellikle dua 
kitaplarında yer alır. Tasarım ve düzenleme XVII. yy. ortalarına kadar 
kısmen geleneği korumuştur.

Bu yüzyıl sonunda Türk tezhibinin giderek inceliğini yitirdiğini ve 
klasik motiflerin özelliğini yavaş yavaş kaybettiğini izleriz. Batı sanat 
etkisinin kuvvetle hissedildiği 18. yy. da klasik süslemeyle Barok, 
Rokoko motiflerinin bir arada kullanıldığı tarz dikkat çeker.

18. yy. sonuna doğru tezhipte Türk rokokosu adı verilen bir bezeme 
üslûbu yaygınlaşır. Özellikle naturalist çiçek buketlerinden oluşan bu 
teknik (Şükûfe) kendini 19. yy. sonuna kadar devam ettirmiştir.

19. yy. sonuna doğru klasik motiflerin yeniden ele alınmasına 
çalışılmış ve Türk tezhibinde Neo-klasik üslûp ortaya çıkmışsa da 
Osmanlı bezeme sanatının en zayıf üslûbu olarak kabûl edilir.

Yaşadığımız yüzyılda levha tarzında gelişimini sürdüren Türk tezhibi 
günümüz koşullarına uyan bir sanat ihtiyacına cevap verir.
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Betül Ziyrek
Esma-ül Hüsna
Karma motiflerle çalışılmış
84x84 cm
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Esranur Gülce
Besmele
Klasik Tezhip
72x49 cm
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Figen Kıygın
Alak Suresi 1-4 Ayet
Klasik tezhip ve çiçek tarama 
58x46 cm
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Füsun Beydili
Felak Suresi
Karma motiflerle 
çalışılmış klasik tezhip
negatif,rumi,halkar tekniği 
47x66 cm

19



20

Hanife Subay
Duhâ Sûresi
Klasik tezhip
35x50 cm
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Rabia Güler
Besmele,Tuğra, 
Ayet-el Kürsi, 
Halkar ve tezhip tekniği
75x1.35 cm
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Sema Çiçek
Tuğra Besmele, 
Karma motiflerle 
klasik tezhip ve 
halkâr, 
70x70 cm
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Sema Çiçek
Müsenna Hu,
Haliç işi ve 
şukufe tarama
55x70 cm
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Şükriye Özdiler Uzun
Mail Kıt’a 
Karma motiflerle 
çalışılmış  klasik tezhip ve 
halkâr tekniği
55x70 cm
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Tuğba Tay
Besmele
Klasik tezhip ve halkar, 
46x68 cm
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Minyatür Sanatı
Şehnaz Özcan
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1250 yıl evvel 763 tarihinde Uygur Türkleri Mani dinini resmî devlet 
dini olarak kabûl ederek aslında yüzyıllar boyu farklı coğrafyalarda 
ve farklı kültürlerde sürecek bir sanata en büyük hizmeti yaptılar. 

1220’li tarihlerde İlhanlılar’ın hâkim olduğu  İran’da ise özellikle 
Moğol istilasıyla birlikte  minyatür sanatında yeni bir tasvir tarzı 
ortaya çıkar ve Çin sanatına özgü bir teknikle çalışılmış minyatürler 
yapılır. 

16 yy.’ın önemli nakkaşlarından biri, kaleme  aldığı tarihî konulu 
eserleri figürsüz manzaralar,  topografik şehir görünümleriyle 
resimleyen  Matrakçı Nasuh’tur. Yüzyılın ikinci yarısında  doğan 
klasik üslûbun en büyük ustası Nakkaş  Osman’la beraber 
Osmanlı minyatür sanatı  kalıpçı ve bezemeci anlayışından sıyrılıp 
gerçekçi yalın bir anlatım diline kavuşur. 

17. yy.’da da minyatür geleneğindeki tasvirlerin  saray dışında 
özellikle İstanbul’a gelen yabancılar için hazırlanan kıyafet albümleri 
içerisinde tek  figür resimler olarak yaygınlaştığı görülür.18. ve 19 
yy.’lar Osmanlı’nın gücünü yitirip  Avrupa’yla ticari antlaşmalar 
yapmak zorunda  kaldığı ve Fransızların sosyal hayatta etkili 
olmaya başladıkları bir dönemdir.

Batılı laşma hareketleri  “Lale Devri” olarak bilinen III. Ahmet’in 
saltanat  yıllarında (1703-1730) hız kazanır ve bu süreç  minyatür 
sanatına yepyeni bir sanatkârı; Levni’yi  kazandırır. Osmanlı 
tasvir sanatında III. Ahmet  döneminden sonra resim yapan 
sanatkârların  daha yenilikçi olduğu görülür. Geleneksel  minyatür 
tekniği ile çalışan son nakkaşlardan biri Abdullah Buharî’dir. 

18. yy.’ın ikinci yarısında artık Osmanlı padişahları  yağlı boya 
portrelerini yaptırmaya başlar ve Osmanlı tasvir sanatı, tekniğin ve 
malzemenin değiştiği başka bir tarafa yönelir.
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Ayşe Acıbal
Kaftan
Akrilik, altın, tarama,
45x82 cm
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Dilek Kantarcı
Feyz-i Resan, Akrilik, 
altın, tarama
70x80 cm
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Ebru Aydın
Yadigar, 
Akrilik zemin üzerine 
guaj, noktalama, tarama,
50x60 cm
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Habibe Tilbaç
Yakamoz, 
Altın çizgisel tarama, 
40x50 cm
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Halide Duman
Üsküdar’a  Giderken,
Akrilik, guaj, suluboya,
40x50 cm
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Mehlika Hilal Kırca
Çini Hırsızları, 
Altın, akrilik, guaj noktlama, 
40x50 cm
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Mehlika Hilal Kırca
Seyyah, Akrilik zemin 
üzerine noktalama, tarama, 
40x40 cm
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Nazif İlhan
İstanbul Uyurken,
Akrilik, guaj boya, 
50x45 cm
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Özlen Özpeker
Ehl-i Keyf, 
Akrilik üzerine altın 
guaj , noktalama,
tarama,
40x50 cm
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Suna İnceman 
İki Kültür- Bir Şehir, 
Akrilik, guaj, noktalama, 
30x50 cm
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Zinet Karakuş
Kumaşın Seyri,
Akrilik, altın, guaj, tarama,
45x55 cm
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Ebru Sanatı
Alparslan Babaoğlu
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En geniş tanımıyla ebru, kitre ya da benzeri kıvam artırıcılarla kıvamı 
artırılan sıvı üzerinde güneşten etkilenmeyen ve asit ve benzeri 
yabancı maddeler içermeyen doğal boyaların serpilmesiyle elde 
edilen desenlerin, sıvının yüzeyine kapatılan kâğıda tespit edilmesiyle 
gerçekleştirilen bir kâğıt bezeme sanatıdır.

Sanat tarihçileri ve araştırmacılar tarafından ilk olarak Orta Asya ya 
da Uzak Doğu’da yapıldığı söylense de ebruya hizmet göz önüne 
alındığında ebrunun bir Türk sanatı olduğuna şüphe yoktur. 

İstanbul’da beşyüz yılı aşkın bir zamandır icra edildiği bilinen ebru, 
17. ve 18. yüzyıllarda tüccarlar tarafından Avrupa’ya, oradan da 
Amerika’ya götürülmüştür.

İstanbul’un bilinen en eski ebrucusu “Şebek” lakaplı Mehmet 
Efendi’dir ve ebrunun tarihî seyri içinde canlı renklerle ebru yapmaya 
muvaffak olan ve adıyla anılan ebru çeşidini icat ederek son yüzyıl 
ebrucuları hariç tutulursa ebruya en önemli katkıda bulunan ebrucusu 
ise Ayasofya Camii hatibi Mehmet Efendi’dir.

Matbu ebrunun icadıyla İstanbul’da ebru yapan ustaların birer birer ebru 
yapmayı bırakmaları sonucu bir süre İstanbul’da ebru yapılmamış ancak 
Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’nin şeyhlerinden Şeyh Sadık Efendi, 
Buhara’da iken öğrendiği ebru yapımını İstanbul’a gelince burada da 
sürdürmüş ve oğlu Şeyh Hezarfen Edhem Efendi’ye de öğretmiştir. 
Edhem Efendi gibi bir hezarfen olan öğrencisi Necmeddin Okyay da 
ustasından öğrendiği ebru yapımını yeğeni Mustafa Düzgünman’a 
öğreterek Türk ebrusunun günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuştur.

Soyut resim anlayışıyla sergilenmesinin dışında ebrunun gerçek 
kullanım yerleri, yazı koltuk ve pervazları ile ciltlerdir.
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Ebrunun, her birisi kullanım yeri düşünülerek yapılan battal, hatip, 
çiçekli, taraklı, hafif, gel-git, şal, bülbül yuvası, kumlu, akkase, yazılı 
gibi çeşitleri bulunmaktadır. Battal, hatip, şal, neftli, bülbül yuvası ve 
taraklı ebrular yazıların dış pervazlarında; kumlu, taraklı ve şal ebruları 
yazıların iç pervazlarında hafif ebrular üzerine yazı yazmak amacıyla; 
battal, çiçekli ve hatip ebruları ise ciltçilikte kullanılmaktadır.

Türk ebrusunun yapımında suda erimeyen, güneşten etkilenmeyen ve 
asit, kazein gibi yabancı maddeler içermeyen doğal boyalar kullanılır. 
Her ebrucu, atın kuyruk kıllarını gül dallarına sararak kendi fırçasını 
kendisi yapar.

Kitre, sahlep, deniz kadayıfı vs. gibi bir kıvam artırıcı ile kıvamı istenen 
ölçüde artırılan ve bir miktar da yapışkanlık kazandırılan su, tekne 
tabir edilen ve ebrulanacak kâğıdın ebadına göre yaptırılan bir kaba 
boşaltılır.

Kavanozlarda bulunan ezilmiş boyalara kaynatılmış sığır ödü ilâve 
edilerek suya düşen boya damlasının suyun yüzeyinde oluşan yüzey 
gerilimini kırıp açılması sağlanır. Bu şekilde az öd içeren boyadan, 
çok öd içeren boyaya doğru istenen renkler teknedeki suyun üzerine 
serpilerek ebru deseni elde edilir. Son aşamada ise ebrulanacak kâğıt, 
hava kabarcığı bırakmayacak şekilde kaydırmadan suyun üzerine 
yatırılır ve teknenin kenarına sıyrılarak tekneden alınır.

Eğer çiçekli ebru ya da hatip ebrusu yapılacaksa, önce yukarıda 
anlatılan yöntem uygulanır ancak aynı rengin tonlarında bir battal ebru 
yapılır ve üzerine çeşitli kalınlıkta tel ve iğneler kullanılarak damlatılan 
boyalara yine teller ve iğneler ile şekil verilmek suretiyle hatip ya da 
çiçek desenleri elde edilir.
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Fatma Çelik Yerli
Ethem Efendi Battalı,
Klasik battal ebrusu
55x50 cm
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Gülizar Subay
Çarkıfelek Hatibi,Klasik 
hatip ebrusu
35x50 cm
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Havva Tuncay
Ethem Efendi Battalı,,
Klasik battal ebrusu,
35x50 cm
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Merve Özdeş
Ethem Efendi Battalı,
Klasik battal ebru,
35x50 cm
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Meryem Özkaya
Yan Kağıdı Lale Ebrusu,
Klasik çiçekli ebru,
35x50 cm
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Mine Makas
Tarzı Kadim Battal Ebru,
Klasik battal ebrusu,
35x50 cm
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Sevgi Kaplan
Tarzı Kadim Battal Ebru,
Klasik battal ebru,
35x50 cm
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Zehra Hatipoğlu
Yürek Hatibi,
Klasik hatip ebrusu,
35x50 cm
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Çini Sanatı
Latife Aktan Özel
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İnsanoğlunun fiziksel özelliklerini keşfettiği, kendi emek ve tasarımı 
ile sanat objelerine dönüştürmede kullandığı ilk malzemeler “su” ve 
“toprak”tır. Pişmiş topraktan üretilen araç ve gerecin bir yüzünün 
sırlanarak kullanımına tarihte ilk olarak, 5000 yıl kadar önce 
Mezopotamya’da Sümer uygarlığında rastlanmaktadır. Sırlanan 
yüzeyin renk ve şekillerle süslenmesi ise takip eden yüzyıllarda ortaya 
çıkan gelişmelerdir.

Türkler, yerleşik düzene geçtikleri VIII.-X. yy’lardan başlayarak, her 
türlü toprak işleme, mimari ve süsleme sanatları ile ilgilenmişlerdir. 
Hammaddesi kuvars, kil ve fritten oluşan “çini” sanatının Uygurlar’a 
kadar inen tarihî gelişimi vardır. Daha çok mimariye bağlı olarak gelişen 
bu sanat, Anadolu’ya, X.-XIII. yy’larda Orta Asya ve İran’da yerleşik 
bir medeniyet kurmuş olan Selçuklular’la girmiş, çeşitli mekânlardaki 
uygulamalarla çok  başarılı örnekler vermiştir. Bu dönemden başlayarak 
cami, medrese, türbe ve sarayların çoğunluğunun çiniler ve onun türev 
uygulamamaları ile süslendiği görülür. Bunlar, çini, mozayik-çini, sırlı 
tuğla, tek renkli sırlı çini, kabartmalı, yaldızlı ve sıraltı çini gibi çeşitli 
form ve uygulamaların mekânları olmuşlardır.

XII-XIII. yy’lardan başlayarak Anadolu’da yerleşik bir medeniyeti 
geliştiren Selçuklu’daki mozayik-çiniler giderek Bizans mimarisindeki 
mozayiğin yerini almıştır. Genelde sırlı tuğlalar yapı dışında, çiniler ise 
yapı içlerinde görülmektedir. Kullanılan renkler, çoğu kez, turkuvaz, mor 
ve kobalt mavisidir. Bu dönem süslemelerinde, giderek olgunlaşan ve 
mükemmele ulaşan düzeylerde, geometrik geçmeler, yıldızlar, organik 
motifler, rumi, hayvan, insan figürleri ve çiçekler (stilize/yarı stilize) 
kullanılmıştır. Yıldız, altıgen, üçgen, kare, dikdörtgen ve benzeri formlu 
kaplamalar, giderek,  Selçuklu süslemesiyle özdeş hâle gelmiştir.

Bir başka süsleme tekniği olarak “minai”, Büyük Selçuklular’ın İran’da 
yaygın olarak kullandığı bir tekniktir. “Luster çini”lerin ilk gelişmiş 
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örnekleri de o dönem saraylarında görülmektedir. Anadolu Selçuklu 
ve takip eden Beylikler dönemi (XII.-XV. yy’lar), mimaride ve çinide 
Osmanlı’ya geçişi sağlayacak ara dönemlerdir. Bu dönemdeki ilk 
önemli çini merkezi Konya’dır.

Takip eden dönemde yükselen Osmanlı mimarisinde çini, çok önem 
verilen bir dekoratif öğe durumuna yükselmiştir. Bu döneme ait, iyi 
bilinen iki yeni çini üretim merkezi ortaya çıkmıştır: İznik ve Kütahya. 
İznik,  tekniği, işçiliği, sanatı açısından örnekleri günümüzde de 
beğeniyle izlenen merkezdir. Kütahya ise, İznik’in yükseliş döneminde 
(XVI. yy) üretimine ihtiyaç hâlinde katılmış, son dönemde (XIX. ve 
XX. yy’lar) tekrar canlanarak takdir edilen ürünlerini günümüzde de 
sürdürmektedir. Bu 2 merkezin gelişimine kısaca göz atalım:

İznik’te, İstanbul ve saray amaçlı, geniş ölçekli çini üretimi başlamadan 
önce, imparatorluğa başkentlik yapan Bursa, Edirne, İstanbul gibi 
kentlerde yoğunlaşan dinî yapılarda kullanılan çiniler, ustalar tarafından 
inşaat alanları yakınlarında kurulan atölyelerde üretilmişlerdir. Bu 
dönemde, İznik’te, çini üretimi Bizans ve Ortadoğu etkili olarak 
sürmekteydi. İmparatorlukta anıt-eserler gereksinimi arttıkça, İznik’te 
Saray’a bağlı atölyeler ortaya çıkmış ve bunlar daha ciddi ve geniş 
ölçekli tasarım ve üretime başlamışlardır. Üretim, daha çok saray 
gereksinimleri ve dönemin dinî yapılarında kullanılmıştır. Bu dönemde 
üretilen çiniler, duvar süsleme çinisi ve genelde “evani” dediğimiz 
mutfak kapkaçağını kapsayan objeler şeklindedir.

Alım gücü yüksek bir talep ortamında, İznik merkezli üretimin sanatsal 
yönü, ortaya çıkan çeşitli üslûp ve teknikler çerçevesinde, giderek 
yükselmiş ve “Milet işi”, “Şam işi”, “Kara Memi Ekolü”, “Sazyolu”, 
“Naturalist üslûp”, “mavi-beyaz grubu”, “Baba Nakkaş Ekolü”, “Avrupalı 
hanedan çinileri” (hanedanlar için üretilen hediyelikler) gibi ekoller/
dönemler geçirerek üretimi XVII. yy sonlarına kadar sürdürmüştür. 
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Sıraltı tekniğini geliştiren ve bu teknikle beğenilen çiniler üreten İznik 
atölyeleri,  en güzel örneklerini XVI. yy’da ve XVII. yy’ın ilk yarısında 
vermiştir. Sonrasında, ekonomik ve politik sıkıntılar hattâ yöredeki 
salgın hastalıklar nedeniyle, üretim çok azalmıştır.

XVIII. yy başlarında, III. Ahmet döneminde, özellikle Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa, İznik çini geleneğini İstanbul’a taşıyarak, “Tekfur Sarayı” 
(eski Bizans Sarayı) mekânlarında tekrar başlatmıştır. Üretimde olduğu 
kısa dönemde, Tekfur Sarayı çinileri, taşıdığı barok etkili çiçekler, sarı 
renk,  iri güller, ince laleler ve üç boyutlu “Kâbe” tasvirli panolar ile 
tanınmıştır.

Anadolu’daki diğer önemli merkez olan Kütahya çini sanatının başlangıcı 
için değişik görüşler vardır. Bunlar “İznik’ten önce”, “İznik’le birlikte” ve 
“İznik sonrasında” olarak sınıflandırılabilirler. Diğer taraftan, Kütahya 
çiniciliği, merkeze (İstanbul’a) uzaklığı nedeni ile, gerekli ilgi ve desteği 
görmemiş ve çoğunlukla Anadolu’nun çini ihtiyacını karşılamıştır. Uzun 
süre İznik’e yardımcı bir merkez konumunda kalmışsa da, XVII. yy’dan 
başlayarak ön plana çıkmış, çini ve evani üretiminde ülkedeki tek 
merkez hâline dönüşmüştür.

XIX. yy ve takip eden I. Ulusal Mimari Dönemi’nde “Türkçülük” akımının 
da etkisiyle, üretimi tekrar canlanan Kütahya çiniciliği, Çanakçı Hacı 
Hafız Mehmet Emin Usta ve Hacı Minasyan gibi ustalar tarafından 
tekrar gündemdeki yerini almış ve bunu güçlendirmiştir.

Günümüzde Türk çini sanatı, başta Kütahya olmak üzere, İznik ve 
diğer illerimizdeki küçüklü büyüklü atölyelerin üretimiyle yaşamını 
sürdürmektedir. Onlarca üniversitemizde varlık bulan Güzel Sanatlar 
Fakülteleri’mizle çeşitli Meslek Yüksek Okulları’nda Geleneksel Türk 
Sanatları ve diğer adlar altındaki bölüm ve programlarında yetişen 
öğrenci ve mezunlarla ve bu konuya gönül vermiş profesyonel ve 
amatör sanatçılarla yaşamını sürdürmektedir. 
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Aslıhan Osmançelebioğlu
Asl-ı Gül,
Sıraltı tekniği,
67x42 cm
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Ayşegül Abalı
Kayıp Kandil
Sıraltı tekniği,
67x42 cm
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Fatma Zekiye Köroğlu
Cennet Kuşu,
Sıraltı tekniği
Çap 68 cm
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Fazilet Özdemir
Rah-ı Hakk,
Sıraltı tekniği ,
Çap 89 cm, 
Emin Barın,  ALLAH 
(Lafza-i Celal)
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Filiz Uzun
Mavi Düş,
Sıraltı tekniği,
Çap 32 cm
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Hilal Kurtbay
Saklı Laleler,
Sıraltı tekniği
Çap 95 cm
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Neslihan Osmançelebioğlu
Gülcihan,
Sıraltı tekniği,
Çap 30 cm
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Semra Karadayı
Çiçeklerle Dans,
Sıraltı tekniği,
54x54 cm
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Sibel Ünal
Mavi Kuş,
Sıraltı tekniği
32x56 cm
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Cilt Sanatı
İslam Seçen
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Cilt, yazılı metinleri saklamak ve korumak için sayfaların toparlanıp, 
kapaklarının yapılarak eser hâline getirilmesidir. Cilt kelimesi 
dilimize Arapçadan geçmiş olup deri anlamına gelmektedir. İlk 
yapılan cilt kapakları tahtadan olmasına rağmen, tahtayı süsleme 
ve kullanım zorluğundan dolayı “mukavva” ve “deri”ye geçilmiştir. 
Cilt, bir eserin kimliğidir. Cilt kapağının üzerinde desenler, içindeki 
eseri anlatır.  

Türklerde cilt sanatı, Uygurlarla başlayıp çeşitli ekoller geçirerek 
günümüze ulaşmıştır.

Orta Asya’da madenî paralar ve kalıplarla süslendikleri bilinen 
kapaklar, dönemlerindeki tezyinatı yansıtırlar. Ortaasya’nın birikimini 
Anadolu kültürüyle harmanlayan Selçuklular’da cilt sanatı, Türk 
cilt sanatı tarihinde farklı bir yere sahiptir. Genellikle geometrik 
motiflerin kullanıldığı bu dönemde, “hatayî” ve “rumî” desenler 
de kullanılmıştır. Cilt kapaklarında süslemenin kalıp ve yekşah 
demirleriyle yapıldığı, altının çok az kullanıldığı görülmektedir. 

Kalın olarak kullanılan deride, renk çeşitlil iği azdır. Kahverengi ve 
tonları bazen de siyah tercih edilmiştir. Bu dönemde cilt kapaklarının 
iç kısmı da deriden olup, soğuk baskıyla desen verilmiştir. İç 
kapakta deri renkleri, açık renklerdir.

Osmanlılar zamanında, cilt sanatında Fatih dönemine kadar 
Selçuklu üslûbu devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet ve İkinci 
Bayezid’in ilme verdikleri değerle kitap sanatları çok gelişmiştir. 
Bu gelişme cilt sanatına da yansımıştır. Fatih döneminde, Selçuklu 
izleri görülmesine rağmen bu dönemin sonunda teknik ve üslûp 
tamamen farklılaşmıştır. Rumî ve hatayî motifler gelişmiş, geometrik 
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motifler gitgide azalmıştır. Deriler inceltilerek kullanılmış ve renkler 
çoğalmıştır. Kahverengi ve siyahın yanı sıra vişne rengi, kırmızı renk 
deriler görülmektedir. Kapakların iç kısımları yine deriden olup katı’ 
sanatı uygulanmaya başlamıştır.

16.yy’ da cilt sanatı, teknik ve süsleme açısından zirvededir ve klasik 
Türk cilt sanatını yansıtmaktadır. Cilt sanatının en güzel örnekleri 
bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu örneklerin en güzelleri de Kur’an-ı 
Kerim’lerin ciltleridir. Cilt kapaklarında, şemse- salbek- köşebent-
zencerek formu tam anlamıyla orantılı ve mükemmeldir. Cilt 
kapakları, dönemin zenginliğini ve sanattaki zirveyi yansıtmaktadır. 

17. yy’dan itibaren cilt sanatında, teknik açısından değişiklikler 
olmamıştır. Ama süsleme, yüzyıllara göre değişmektedir.17. yy’da 
klasik dönemden farklı olarak değişik cilt çeşitleri ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemde klasik döneme göre gerileme vardır. Cihargûşe, 
zerduzî gibi cilt çeşitleri görülür. 

18. yy’da tekrar klasik dönemin tarzı kullanılmasına rağmen 
değişik cilt çeşitleri ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bu cilt çeşitleri 
mükemmel uygulanmıştır; Lake ciltler buna örnektir.

19. yy’da Osmanlı Devleti’nin zayıflamasına bağlı olarak cilt sanatı 
da gerilemiş ve klasik dönemden uzaklaşılmıştır. Batı tesirinde 
kalan cilt sanatında Barok ve Rokoko süslemeler görülmektedir. 

20. yy’da sanayileşmenin etkisiyle klasik Türk cilt sanatı eski 
ihtişamlı günlerini çok geride bırakmıştır. Bu sanatı devam ettiren 
pek az sanatkâr vardır ve klasik şekilde bu sanatı yaşatmaya 
çalışmaktadırlar.
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Burak Kara
Mülevven Şemse Cilt,
Üstten Ayırma,
9x13 cm
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Burak Kara
Ciharguşe Cilt,
Ebru Kaplı Cilt,
10x14 cm
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Mustafa Ada
Şemse Cilt, 
Alttan Ayırma,
15x24 cm
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Mustafa Ada
Klasik Cilt,
Bağa ve Sedef Kullanılmıştır,
14x20 cm
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Hat Sanatı
Ahmet Koçak
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Hat sanatını eskiler “Cismani aletlerle yapılan ruhi bir hendesedir.” diye 
tarif etmişlerdir. Günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursak; manevi yani 
soyut bir yapının, güzelliğin somut aletlerle meydana getirilmesidir. 

Tarihçesi Kur’an-ı Kerim’in indirilmesiyle birlikte  başlamış olsa da, 
bugünkü hâliyle bahsettiğimiz  ve daha çok sülüs, nesih, talik diye 
anladığımız hat sanatı Abbasiler (750-1250) ve Osmanlılar (1300-1900) 
dönemlerinde en büyük merhalelerini katetmiştir. 

Abbasiler öneminde pek yüksek bir sanat  seviyesine çıkarılmış olan 
hat sanatı Osmanlı  hattatları eliyle mükemmel bir kıvama ulaşmış  ve 
abideleşmiştir. Çeşitli coğrafyalar, kültürler ve ihtiyaçlar neticesinde

hat sanatında farklı üslûplar ve yazı çeşitleri ortaya çıkmıştır. 

Bu sanatı icra edenlere “hattat” denilmektedir ve  toplum içerisinde 
her zaman saygın bir konumları  olagelmiştir. Tarih boyunca hat sanatı 
“meşk” yoluyla, hocanın belli bir silsile ile öğrencisine dersleri göstermesi 
ve öğrencinin dersleri tek tek uygulamalı olarak öğrenmesi ve geçmesi 
sürecini  kapsar. Eğitim dönemini tamamlayan namzetlere  “icazet” adı 
verilen, şimdiki anlamda bir “diploma”  hocası tarafından verilmektedir. 
Böylece o kişi,  eserlerinin altına imza atma selahiyeti ve bu  sanatı 
öğretme yetkisi kazanmış olur. 
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Ahmet Lamen Zaedi
Kuşe kağıt üzerine siyah 
is mürekkebi
24x36 cm
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Aynur Kuş
Talik Hattı Mürekkebat
Aharlı kağıt üzerine siyah 
45x32
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Ayşe Yıldız
Sülüs Hattı Mürekkebat 
Aharlı kağıt üzerine siyah 
21x29 cm
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Esma Ünal
Sülüs Hattı Mürekkebat Meşki 
”Sin”harfi
21x29 cm
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Fatma Küpeli
Sülüs Hattı Mürekkebat Meşki 
”H” harfi, Kuşe kağıt üzerine 
siyah is mürekkebi,
21x29 cm
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Merve Payzun
Rık’a Hattı Mürekkebat Meşki
”H”harfi,Kuşe kağıt üzerine 
siyah is mürekkebi
21x29 cm
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Remzi Çakmak
Rık’a Hattı Mürekkebat Meşki 
”F” harfi, Kuşe kağıt üzerine 
siyah is mürekkebi
21x29 cm
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Serpil Değirmenci
Sülüs Hattı Mürekkebat Meşki 
”T” harfi, Kuşe kağıt üzerine 
siyah is mürekkebi
21x29 cm
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Katı’ Sanatı
Dürdane Ünver
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Türklerin, kültür ve sanatlarımızın her dalında ortaya koydukları 
örneklerle, farklılığını dünya üzerinde de kabul ettirdiği bilinen 
bir gerçektir.Türk kitap süsleme sanatları içinde önemli bir 
yeri olan kaatı’(kâğıt oymacılığı)  geleneksel sanatlarımızın en 
güzel dallarından biri olma özelliğini taşımaktadır.Bir motif veya 
yazı örneğinin, ince bir kâğıt veya deriden oyulması suretiyle 
meydana getirilen kaatı’, ince işçiliği ve detaylı yapısı ile tam bir 
sabır sanatıdır.Hernekadar Uzak Doğu kökenli bir sanat olarak 
biliniyorsa da Anadolu Türkleri arasında tekamül etmiştir.Tezyinatın 
klâsik dönemlerinde ilgi görerek zevkli ve hünerli ustalarca ince 
bir sanat dalı haline getirilen kâğıt oymacılığı, XV.yy.dan XIX.
yy.’a kadar geniş bir yelpaze içinde sevilerek yapılmıştır.XV.yy.’da 
Fatih Sultan Mehmed döneminde deri ciltlerdeki ustalık, Kanuni 
Sultan Süleyman ve Sultan II.Beyazıt zamanlarında kâğıt oyma 
olarak,  altın devrini yaşamıştır.Yavuz Sultan Selim’in de ülkeye 
kazandırdığı sanat ganimetlerinin , kaatı’ sanatının tekamülünde 
çok önemli  rolü olmuştur.

XVII.yy da Avrupalı seyyahlar tarafından İstanbul Çarşı 
Ressamları’ndan satın alınan albümler sayesinde, oradaki 
sanatçılar da ‘’silhouette’’ adı altında kâğıt oymacılığına 
başlamışlardır.Amerika’nın bu sanatlarla tanışması ise Avrupa’daki 
örnekler sayesinde olmuştur.’’Kaatı’’’, kâğıt oymacılığının Türk 
topraklarındaki adıdır,bu sanata her ülke kendi lisanlarında 
isim vermiştir.Günümüzde hemen her ülkede kâğıt oymacılığı 
yapılmaktadır.Kaatı’ sanatını el yazması kitapların kaplarında deri 
oyma olarak, hat levhalarda, albümlerde, hattatların kullandıkları 
yazı çekmecelerinde,bazı kutuların iç kapaklarında  görmek 
mümkündür.Dolayısıyla çeşitli objeler üzerine uygulanabilen bir 
sanat dalıdır.
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Bu sanatı icra edebilmek için bazı malzemelere ihtiyacımız vardır.
Bunlardan en önemlisi KÂĞIT. Kâğıttan sonra ikinci ihtiyaç 
malzememiz ALET –EDEVAT.Yuvarlak kesimleri yapmak için ucu 
kısa ve kıvrık TIRNAK MAKASI, düz kesimler için KRETUARdan 
yararlanabiliriz.Bunun yanı sıra MATT adı verilen kesme tahtası ve 
ucu yassı bir CIMBIZ, su ve nişasta ile hazırlanan MUHALLEBİ 
adını verdiğimiz yapıştırıcı, bu sanatı uygulayabilmemiz için 
yeterlidir.Kâğıtları tek tek oyabildiğimiz gibi, ikiye katlanmış kâğıt 
üzerine motifin yarısını çizerek, simetrik oymalar da meydana 
getirebiliriz.Değişik renkli kâğıtları üst üste yapıştırarak bir seferde 
aynı motiften birkaç tane daha elde etmemiz mümkündür.Çiçek 
motiflerinde kat kat kesimleri üst üste yapıştırarak 3 boyutlu bir 
görünüm de elde edebiliriz.Dişi kalıp dediğimiz beziryağlı kâğıtlar 
üzerine çizili motifleri oyduktan sonra, boşluk kısmına boya 
ile tamponlama yaparak, Siluet adını verdiğimiz değişik  kaatı’ 
örnekleri  de yapabiliriz. 

XIX.yy da ekonomik, sosyal ve askeri nedenlerle gerilemeğe 
başlayan bu sanat dalı, 1920 li yıllardan itibaren Ord.Prof.
Dr.A.Süheyl Ünver tarafından tekrar hayata geçirilmiş,daha sonra 
kızı Gülbün Mesara tarafından bu hususta araştırmalar yapılarak, 
talebeler yetiştirilmiştir.Günümüzde bu sanat dalında resmi olarak 
eğitim veren ve kaatı’ sanatının 2006 yılında Milli Eğitim’de kabulünü 
sağlayan Dürdane Ünver’dir. Ümraniye- Mim Sanat Akademisi’nde 
bir yandan talebe yetiştirirken, bir yandan da mezun ettiği bir gurup  
talebeleri ile çalıştığı projelerle, sanata katkıda bulunmaya devam 
etmektedir. 2013 Eylül Ayı itibariyle Küçük Çekmece Belediyesi 
bünyesinde kurulan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde onun 
danışmanlığı ve gözetiminde, asistan Ersin Yıldızhan eğitmenliğinde 
talebe yetiştirmeye başlayacaktır.
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Bahtiye Nihal Kazanan
Karanfiller,
Yalın Kat Oyma, 
45X60 cm
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Eda Yazıcı
Hayat Ağacı, 
Kat kat kesim tekniği,
26x32 cm
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Elmira İskenderova Baş
Vazolarda çiçekler (18.yy),
Kat kat yapıştırma,
55X70 cm
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Emine Erkan
Çiçek Buketi,
Yalın kat oyma- 
kat kat yapıştırma,
50x70 cm
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Emine Öztürk Duman
Güllerin Dansı, 
Yalın kat oyma- 
kat kat yapıştırma,
50X50 cm
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Fatma Akbey
Hasbahçe, 
30x50 cm
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Füsun Onamay
Rozetler,
Yalın kat oyma,
55X55 cm

96



97

Gül Kölük
Sarı Güller, 
Kat kat oyma,
55x70 cm
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Kamuran İşcan
Lalezar,
Yalın kat oyma
55X55 cm
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Serpil Kaymaz
Kabe Yolculuğu,
Yalın kat ve 
kat kat oyma,
36X27 cm
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Sema Erkol Çelik
Saklı Bahçe,
Yalın kat oyma,
50X80 cm
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Kaligrafi
Etem Çalışkan
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Yunanca güzel anlamına gelen “kallos” ve yazı anlamına gelen 
“grophos” kelimelerinden türemiş bir tanımlamadır. Kısaca “güzel 
yazı” anlamına gelir; fakat özel olarak kaligrafi sanatındaki asıl 
amaç, değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir 
kimliğe büründürmektir. 

Kaligrafi çalışmasında sanatçı, harfleri özgürce kullanır ve onları 
kalemiyle çeşitli biçimlere, şekillere sokar. Kaligrafi, insanoğlunun 
yüzyıllardır birbirleri ile iletişimindeki görsel sanatların başında 
gelmektedir. Her toplumun kendine özgü bir kaligrafi tarzı olması 
din, dil, kültür farkından kaynaklanmakta ve bu sanatın kendi 
içerisindeki zenginliğini de bizlere göstermektedir. 

Dünyada en çok ilgi gören ve aktif olarak kullanılanların başında; 
Çin kaligrafisi, İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, 
Yunan kaligrafisi, Batı kaligrafisi ve bizim coğrafyamızda “Hüsn-ü 
Hat” adıyla bilinen Arap kaligrafisidir. Bilindiği üzere yazı, Güney 
Mezopotamya’da yaşayan Sümerler tarafından M.Ö. 3500 yıllarında 
icat edilmiştir. Arkeologlara göre yazının ilk işlevi, muhasebe 
hesaplarını kayıt altına almaktır. 

Daha sonraki yıllarda Sümer yazıları, insan ve eşya isimlerini içeren 
1.200 logo grafik (resimsel) sembollü bir iletişim aracı olmuştur. 
Zaman içinde bu logo grafik nitelikler, çizgisel formlar kazanarak 
alfabe benzeri şekillere dönüşmüş ve fonolojik unsurları kapsamaya 
başlamıştır. Hece sisteminin geliştirilmesi ve kelimelere takılar 
eklenmesi ile konuşma dili ve yazı bütünsel bir iletişim aracı hâline 
gelmiştir. Mezopotamya’nın kuzeybatısında medeniyetlerini kuran 
Fenikeliler, Sümerler’in yazı sistemini çeşitli sembollerle geliştirip 
Fenike (Semitik) alfabesini icat etmişlerdir. Fenikeliler, deniz ticareti 
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i le bu yazıyı Yunan uygarlığına kadar ulaştırmışlardır. 

Yunan alfabesi de Kaligrafi 129 çeşitli aşamalardan geçerek 
M.Ö. 900 yıllarında son şeklini almıştır. Daha sonra Romalılar, 
Yunan kültürü ile birlikte Yunan alfabesini de benimsemişlerdir. 
Latin alfabesi M.Ö. 100 yıllarında son şeklini almış ve günümüz 
alfabesinin temeli oluşturulmuştur. Kaligrafi de, bu dönemden 
itibaren insanoğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacı hâline gelmiştir. 

İlk Batı kaligrafisi örnekleri, Roma İmparatorluğu döneminde taşları 
oymak suretiyle ortaya çıkarılan çalışmalardır. Genel anlamda ilk 
kaligrafi örneği ise, Eski Mısır uygarlığının M.Ö 2300 yıllarında 
papirüs üzerine yazılmış, hiyeroglif yazının sadeleştirilmiş hâli olan 
“hieratik” yazılar olarak gösterilmektedir. Arap kaligrafisi, diğer 
bir deyişle “Hüsn-ü Hat” Türkiye’deki en önemli sanat dallarından 
birisidir. Hat sanatı oldukça geniş bir kitlenin beğenisini kazanmış 
hattâ bu sanatı öğrenebileceğimiz çeşitli eğitim kurumları da 
kurulmuştur.

  Kaligrafi sanatı günümüzde, özellikle Amerika, İngiltere ve 
Avustralya’da büyük bir ilgi görmektedir. Bu ülkelerde, kaligrafi 
sanatına gereken değer verilmiş ve olağanüstü bir alt yapı 
oluşturulmuştur. Amerika’da birçok üniversitenin grafik tasarım 
bölümlerinde kaligrafi dersleri okutulmakta ve her eyalette onlarca 
özel kaligrafi okulu bulunmaktadır. Bu okullar ve üniversiteler 
bünyesinde her yıl seminerler, geleneksel yarışmalar ve sergiler 
düzenlenmektedir. 

Ülkemizde de birçok değerli kaligrafi sanatçımız kaligrafi üzerine 
bireysel çalışmalarını yürütmekte ve usta-çırak ilişkisi üzerinden 
yeni kaligrafi sanatçılarını yetiştirmeye devam etmektedirler.
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Ayşe Vatansever
Sevdaya Dair Maniler, 
Kumaş,akrilik,
mürekkep, yün ip, 
ağaç dalı,
80 x 60 cm
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Aytül Süt
Fikrimin İnce Gülü,
Kağıt,rapido, mürekkep,
60 x 80 cm
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Burak Çetiner
Fikrimin İnce Gülü,
Kağıt,rapido, mürekkep,
60 x 80 cm
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Ebru Süsler
Aşk ve Sen,
Siyah kağıt,akrilik,
mürekkep,
35x50 cm
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Fatma Demir
Kaldırımlar
Kağıt,akrilik boya, mürekkep, 
57 x 74 cm.
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Gülçin Dizdaroğlu
Anzak Şehitleri Annelerine,
Fotoğraf baskı, kağıt, 
mürekkep,
80 x 110 cm
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Şemam Aydın
Nusret Mayın Gemisi,
Kağıt, mürekkep,
50 x 70 cm
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Bilimsel Bitki 
Resmi
Hülya Korkmaz
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Bilimsel İllüstrasyonun Dünyadaki Önemi ve Tarihi:

İnsanl ık  tar ih in in başlangıc ından bu yana bi l im, dünyanın 
iş ley iş i  hakkında bi lg i  toplama ve bunlar la i lg i l i  soru lara 
yanı t  arama süreci  o larak tanımlanı r.  Bu süreçte,  belgelemek 
amacıy la res imleme, en yoğun kul lan ım aracı  o larak var 
o lmaktadır.

İnsanoğlunun i l lüstrasyon ey lemi yontma taş devr inde 
yaşayanlar ın mağara duvar lar ına res imler  yapmalar ıy la başladı . 
İnsanlar ın b i r  zamanlar s ığ ınak olarak kul landık lar ı  mağaralarda, 
o dönem insanın ın yaşay ış ın ı ,  is tek ve iht iyaç lar ın ı ,  yaşamlar ın ı 
sürdürebi lmek iç in verd ik ler i  mücadele ler i ,  o dönem içer is inde 
yaşamış o lan canl ı lar ı  an latan res imler le karş ı laş ı r ız .  En eski 
res imler  o larak adlandır ı lan bu görüntü ler,  insanoğlunun i lk 
sanatsa l  yapı t lar ı  o larak n i te lendir i lmiş o lup, günümüze ış ık 
tutan belgeler  hâ l inde yer a lmaktadır. 

Esk i  zamanlarda günümüzdeki  şek i lde b i r  b i l imsel  görüntü leme 
yapı labi lmesi  iç in hay l i  zamana gereks in im vardı .  Yine de 
o zaman koşul lar ında dönem içer is inde yaşamış o lan b i r 
hayvanın ve eczacı l ık ta sağal t ıc ı  etk is inden faydalanmak üzere 
kul lan ı lmış o lan b i r  b i tk in in res imler i  günümüze kadar u laşmış 
ve yüzy ı l lar  öncesi  hakkında bi lg i  edinmemiz i  sağlamışt ı r. 

B i tk i ler i  inceleyen “botanik” ve hayvanlar ı  inceleyen “zoolo j i ” 
d iğer doğa bi l imler i  g ib i  çok eski  b i r  geçmişe sahipt i r.  Yüzy ı l lar 
boyu sürmüş ve sürmekte o lan b i r  çaba i le  b i tk i ler  ve hayvanlar 
incelenmiş ve çoğu zaman res imlenerek s ın ı f landı r ı lmış, 
bet imlenmiş,  faydalar ı  ve zarar lar ı  be l i r lenmişt i r.

115



116

Bilimsel İllüstrasyon Nedir? 
Bitki İllüstrasyonunun Önemi ve Amacı:

Biyoloji, botanik, ziraat, tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık 
alanları için öğretici ve tamamlayıcı amaçlarla yapılan ayrıntılı 
resimler (il lüstrasyonlar), bilimsel çalışma adı altında toplanmaktadır.

Biyolojik çalışmada amaç; konu içinde daha önemli olanı 
vurgulamak, gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik 
duygusunu etkilemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, bir 
fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir.

Bitki resimleme yöntem ve tekniklerini, bilimsel kriterlere uygun 
olarak, doğru şekilde öğretmek, öğretilen yöntem ve tekniklerin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla kurslar gerçekleştirilmektedir. 
Kurs boyunca, “teknik kalem”, “karakalem” ve “suluboya” bitki 
resmi teknikleri gösterilmekte, anlatılan ve uygulama yöntemiyle 
gösterilen teknik doğrultusunda, katılımcılardan bitkiyi önce ana 
hatlarıyla, daha sonra gerçeğe en uygun ayrıntılarıyla çizerek 
resmetmeleri istenmektedir

Bilimsel canlı çizimi (il lüstrasyonu), ABD ve Avrupa gibi ülkelerde 
sanatın önemli bir dalıdır ve sanat fakültelerinde bu konuda gerekli 
eğitim verilir ancak ülkemizde bu dal daha yeni başlamaktadır ve 
ülkemizde profesyonel canlı çizeri olmaması, Türkiye’nin canlılarını 
kapsayan arazi rehberlerinin yaratılmasının önünde önemli bir 
engeldir. 

Türkiye’de canlı çizimi eğitiminin geliştirilmesi, bu eğitimi alan 
çizerlerin Türkçe doğa rehberlerini yaratması ve bu sayede 
Türkiye’nin sahibi olduğu canlıların halk tarafından tanınmasını 
amaçladığımız için bizler de, kurslar yoluyla biyolojik illüstrasyonla 
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i lgilenen araştırmacı ve öğrencileri belirleyerek, canlı il lüstrasyon 
tekniklerini öğretmek, biyoloji eğitimi ve doğa bilincini geliştiren, 
bitkilerini kapsayan arazi rehberleri yaratmayı amaçlamaktayız.

Türkiye’de bitki resmi yapan insan sayısı son derece az olduğundan, 
bilimsel çizimleri yapacak teknik sanatçılara büyük bir ihtiyaç vardır.

Bitki zengini olan ülkemiz topraklarında yaşayan yaklaşık 10 bin bitki 
türü vardır. Türkiye topraklarının yaklaşık 15 katı büyüklüğündeki 
Avrupa kıtasının sahip olduğu bitki türünün 13 bin civarında 
olduğu göz önüne alındığında, bu bitkilerimizi kayıt altına almak 
için ülkemizde bitki ressamlarına ne kadar ihtiyaç duyulduğu daha 
da anlaşılmaktadır. 

Bitki Çiziminin (İllüstrasyonunun) 
Klasik Türk Sanatları için Önemi:

Bil imsel i l lüstrasyon, bi l imsel gözlem, disipl inl i  çal ışma ve 
sanatsal etkinin bir karışımıdır. Klâsik Türk Sanatları’nda 
sti l izasyon yapıl ırken sti l ize edi len bitkinin anatomisinin çok iyi 
bi l inmesi gerekmektedir. Bu noktada, sti l izasyonun en doğru 
şeki lde yapılabi lmesi açısından bitki i l lüstrasyonu büyük önem 
taşır. İ l lüstrasyonun amacı; konu içinde daha önemli olanı 
vurgulamak, gerektiğinde ayıklama, yal ınlaştırma ve gerçekl ik 
duygusunu etki lemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, 
bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektir. 
Örneğin; Biyoloj ik özel l ikleri incelenen bir bitkinin, fotoğraf 
yöntemiyle sadece bir kısmı ele al ınırken, bi l imsel i l lüstrasyonda, 
bitkinin yaprak, gövde, çiçek, dal, kök bölgeleri, dokusu, 
damarları ve hattâ bütünü bir arada gerçeğe en yakın şeki lde 
resmedilebi lmektedir. 
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Arife Gül
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama,
Rosa sp.  Gül bitkisi 
kompozisyon, 
30-41cm
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Arzu Poyraz
Magnolia grandiflora  
Saray manolyası,
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama, 
30x42cm
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Aynur Haliloğlu
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama 
Tulipa sp. Lale  bitkisi 
kompozisyon,
28-46cm
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Betül Ziyrek
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya, 
Freesia sp.Muscari sp. Frezya, 
Arap sümbülü bitkileri, 
24,5x31 cm

121



122

Havva Kurum
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya, 
31×42cm
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Naşide Sütcüoğlu 
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama
Rosa sp. Gül bitkisi 
kompozisyon,
27,5x38,5 cm
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Nilgün Töre
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama, 
Hydrangea sp. 
Ortanca  Bitkisi, 
30x41,5 cm
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Oya Metalar
Canlı bitki örneğinden 
Fabriano kağıt üzerine 
suluboya uygulama 
Lilium sp.  Zambak 
bitkisi, kompozisyon, 
50x29cm
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Temel Sanat 
Eğitimi
Erkan Nezir
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Temel Sanat eğitiminde tasarım yaşamımızın en önemli bileşenlerinden 
biridir. onu farkedememize karşın;üzerimizdeki etkisi çok anlamlı ve 
değişkendir.bizi direkt yada dolaylı olarak etkiler.öyle ki gestalt kuramına 
göre günlük karşılaştığımız görsel değerler,ruh yapımızın olumlu yada 
olumsuz gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Tasarım eğitiminin ilk süreci çok önemlidir. ilk dönemde öğrenciler 
temel tasarım öğelerini ve ilkelerini öğrenirler. etkili, vurgulu bir tasarım 
oluşturabilmek için temel tasarım öğelerini ve ilkelerini kavramak gerekir.
Günümüz dünyasında bizler görsel bir bombardımanla karşı karşıyayız. 
bunun önemini kavramak ve çağın etkilerini bu yarınlara aktarabilmek 
için bu gücü etkin bir şekilde kullanmak durumundayız.

Tasarım sözsel olarak açıklayamadığımız düşünceleri ve duyguları ortaya 
koymada çok önemli bir iletişim aracıdır.Günümüz türkiye’sinde  tasarımla 
ilgili birkaç kazanıma ulaşmak için birkaç aylık kurslarla kendinin 
yetiştiğini düşünen insanların bulunduğu bir ortamda, akademik eğitimin 
önemi bu noktadaortaya çıkmaktadır. tasarımın temellerini (ögeler ve 
ilkeler), anlamak(kavramak), görsel iletişim tasarımcısı adayının daha iyi 
bir tasarım yapmasına yardımcı olacaktır.

Bir tasarımcı adayının görsel imgeleri tasarım ilkeleri ile organize 
edeceği kurallar vardır. yani öğrenci , bu görsel grameri özümsemek 
zorundadır. etkili bir tasarımcı olabilmek için algılama ve görsel deneyimi 
geliştirecek akademik bir eğitim gerekir. eğitim aracılığı ile birey, kendi 
tasarım duygusunu özgünleştirmeye doğru yönelir.  “Herkesin bildiğini 
bilmek, hiç birşey bilmemektir” sözünden hareketle sanat merkezimizde 
eğitim alacak olan adaylarımızla herkesten farklı olan yönlerini, tasarım 
prensiplerini en etkin şekilde kullanarak fark oluşturmak için sizleri 
bekliyoruz. 

Temel Sanat Eğitimi, uygulamalı bir derstir. Dersin hocası, konu hakkında 
yaptığı teorik, görüntülü ve örnekli açıklamalar sonrasında öğrencilere 
vereceği ödevi ve amacını açıklar. Yapılan ödevlerin bu amaca ulaşıp 
ulaşmadığı yine dersin hocası denetiminde eleştirilerek gözden geçirilir.
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Aynur Demir
Dönence, 
Üç boyut, 
1.5 m
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Aynur Demir
İnci,
Temel Sanat
Prensipleri 
Minyatür Sanatı
49x60 cm
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Ayşegül Abalı
Renk Çemberinde 
T- Armoni Çalışması, 
Teknik Guaj boya, 
40x62 cm
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Bahriye Güler
Mostar Köprüsü,
Tek renk armonisi, 
37x65 cm
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Canan Doğanay
Mutlu Son,
T - Armoni, 
42x57 cm
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Filiz Kendircioğlu
Tevhit, Temel 
Sanat teknikleri 
ile Minyatür 
Uygulaması, 
69x88 cm
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Canan Doğanay
Mutlu Son,
T - Armoni, 
42x57 cm



134

Filiz Kendircioğlu
7 Tepe İstanbul, 
Ebru üzerine altın ve 
akrilik sulu boya, 
60x71 cm

134



135

Suna İnceman
Galata kulesi, 
Üçgen Armoni, 
68x55 cm
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Suna İnceman
Yorum,
4 Temel leke ve renk 
armonisi çalışması,
86x98cm
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Yonca Civek
Edebiyat, 
Teknik kuru
boya suluboya, 
50x70 cm
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Zuhal Öztürk
Fena Fillah 
(Allah Yolunda 
Kaybolmak), 
Üç boyut uygulaması, 
64x64 cm
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Zuhal Öztürk,
Yeni Camii, 
Perspektif uygulaması, 
50x65 cm
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Karakalem 
Desen Çizimi
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Ayşe Vatansever
Karakalem desen
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Selenay Zorlu
Karakalem desen
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